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~~~p~Üre~~l!~~E~~~s~~O~N~~D~A~K~i~~~A~~ 
deli gömleği geydir- VİLKİ DİYOR Ki: 

mediler mi? Birleşik milletler bu harbı kazanacaktı 
Kofombiya iiniver itesi ve profesörler Colleji siyasi 

~hafya profesörü dol~1or R~nn\!r çhdiği yeni bir ~arita BU HARP Bf.RÇOK ı•NSANLARIN CA 
ijc her giin AJman deni:zaltılarıııın bntırd ğı Arueriknn -
~t Atnl·rikanm müttefikleri lngiliz vapurbrı ile binlerce NJNA MAL OLACAKTIR 
~l'lteril .. an ve İngiliz gen\·lerini d . uiztcrirı dibine gön· . 
dtrdiklerini düşünmeğe bile lüzum görmeden' Almanya ya Vaşıngton, (Londr:ı rad- yenmek hususunda Amc- na tında ezcümle demiştir ki! 
~l'J>tan sonra birçok yeni ülkeler hediye etmesi yet- yosu 8.15)-IAmerika cum- rika devletlerindeki ittihadı -" Birleşik milletler bu 

ll ~Yormuş gibi Türkiyeyi de Avrupadan ve Ege kıyı- h~~reisi. _B., Ru~ve~tin şah.si ~ö.slermek, Avrupa ve Af- harbi kazanacaktır. Fabat 
tından çıkarıp atıyormuş! ~umessılı \J. Vılkı 50 bııı rıka<la cereyan eden harbe bu harp birçok insanlarm 

Türk matbuatını çok yerinde olarak küplere bindiren kılometrelik yapt. ğı bir se- dair malfımat toplayup A-
1 canına mal olacaktır.,, Vilki 

deli saçmasından sonra acaba bu timarhane kaçkı· yahattan avdet etmiştir. B. merikan millet!ne bu husus pek yakında Amerikan mil-
1tıa Amerikahlar iple ba~)ayıp deli gömleği geydiı·miş- Vil~~ b~ seyahatini üc mak: hakkı.nd~ izahat .vermektir. !etine açık ve kısa bir 
"tnidir, diye çok merak ediyoruz. Bu haber doğru sat uzerme yapmıştır. Harbı Vılkı gazetec1lere beya- demeçte bulunacaktır. 

c A.nıerika hükümctine düşen vazife şudur: SOVYET- TEBL-• G• --- --1 - • 
Amerikan ve lngiliz askerlerini Okyanoslardaki ko- J J Amerıkan 

l'llan balıklara ziyafet çekdikçe bayram yapan Almanya .=...= --=----- A 
\Italyaya boş keseden ihsanla~ yapan bu tehlikeli Moskova (a.a} - Kafkasyada Mozukta düşman bir VClfarIDID 
:tYi ipe değil, zencire vurup demir kapılı bir deliler kesi~~e hafif ilerleme kaydetmiştir. Cenupta topçuları- ı· ık f • 
~~na sokmak... v • •v mız ıçı Alman askeri dolu bulunan ik treniui ber hava i za erı 

k ter bu aklını oynatmış zıpı_rı ba~~ayıp hır de~ıge etmişlerdir. Kahire, (a.a)-12 Arne .. 

'ttc~ctılarsa bund:m sonra Amerıka~ .nufuz ~e h~y.sıye· Moskova (a.a) - Staliııgradın içinde düşınaıun pi- rikan avcı!'ı Elalcmeyn ya
ttı~~k !darbeyi vuran Japonya lÇlD d~v~11,1' ~ılır ne yade ve tanklarının yaptığı taarruzlar püskürlülmüstür. \ kınlarmd<ı 20 Alman u·cile 
~.. Am.e~ikan. adalarını _da peşk'~ çektıgını!gostcren Yaktcı ve öldiirüdi harp tekrar biilün .şiddetiyle başla- karşılaşarak harbe tutuş-

~}i\I Jte dgıbı re~ıml~r.('h) arıt~larf yapaca7tır_? .. 
1 

kt mışhr. Almanların biitün cephelerde y3phğı hücumlarm muşlatdlr Amerikan avcı
t~~- abamın sdıya 1 

•• • coAgra ~ka pro. csor ut· ~ ~a .,.a hepsi tarddedileı ek r1 ilşmnna :ı2ır zayiat erdirilmiştir. farı btı h:ırpte ilk zaferi 
~ ,1 sı er teY en once merı an sıy:ıse ı ıc;m ar k . 1 Al k 

ıce teşkil etmektedir. - - - 0 - - azanmı!? ar ve man uça -
SIKRI SANLI AJ d J •• d larmı 20 dakikada dağıt-

~--ım-----------ı many.a a zor a gon e- t.~ıa~.· gibi. ikisiui de dü-

lllta Üzerinde hava akını rılecek işçiler şurmuş~~rd~~-- _ 

t k •dd ti d• Paris, (Londra radyosu 8 15) - Almanya hemen 1. •ı 
~ rar şı e en 1 gitmesi lazımgelcn 150 bin işçinin bu ayın nihayetine ngı tere 

~ondra (Radyo 8.15) _ Mihver tayyareleri Malla kadar gönderil~~ıcsini LavaJ Alman makamları nezdinde u•• • d 
l'ltle yaptıkları akınt tekrar siddetlendirmişlerdir. ( yapl~aı t~~e~buste. [~Uvafi.ık olmuştur. Gönülleri_nin zerın e 

20 . . . . •. . . . . rızasıyle g1tn11yen ışçıler zoı-la Almanya ya gönclerıle- L d (L d d 
d" .. ~ıhvercı tayyar.esı ımha edılmıştır. Bu ay ıçın· tekleri kendilerine ayrıca tebliğ edilmiştir. on ra, ~~ ra r~ yo· 

\lfurulen tayyarelerm ad .di 70 şe hali~ olmuş' ur. __ 
0 

___ su 8, 15) - Dun lngıltere 
---••-- • • üzerinde iki Alman uçağı 

,5 M·ı tonluk it 1 Cenup pasıfıl te muharebe uçmuş ve birkaç bomba 
1 yon a yan •d •dd ti d• atmışlardır. Hafif baıar oJ-

b ıd yenı en şı e en 1 . muştur. 
v._. vapuru atırı 1 Vaşingt8n (Londra radyosu 8.15) - Cenbi Pasifikte ---·0

---

4111glon (a.a) - Ingil-t Bundan başka 860 bin muharebe yeniden şidd~tlenmiştir. Batırılan 6 Japon 4000 U k 
Ve Birleşik Amerika! Eooıuk gemi de hasara uğ- gemisinden başka bir ağır kruva1ör ve 5 tiçaret gemisi Ç8 

('-'dan . d' kadar 1 ratllmıştır. ltalya harbe gir 1 şilep ve 1 sahranç :;emisi daha batırılmıştır. • 1( d• 
" şım ıye d·~· 3 5 ·ı ıma i e ıyor 1'rıla . ı ıgı zaman , mı yon ton -- --
~ rın 1,5 mılyon ton- ,hecminde vrpuru bulunmak R h • d d v • •k Vaşington (a.a) - Ha-
"Puru babnlmıştı. ta idi. US Cep eSlll e egtŞJ .. vacılık ticaret odası bugün 

------------- ı·k kt uçak sanayiin:n M, Ru:ıveJt 
anLarici- İtalyan 1 yo ur tarafmdan istenen ayda 

b • Londra, (Londra :radyosu 8,15) Yedi hafta geç- 5000 . k . . . ki 
.ltl:!ıı. TebJı•g"' 

1
• tiği halde Almanlar el'an StaJingradı zabtetmeğe mu- k uçald ~nşasına00Y0a aş-

ır~ D&Zlrl ff k l l d Al l . d" . ma ta o ugunu 4 sayı-~ı· va a o mamış ar ır. man ar şım ı son defa bır 
'y ın, (a.a) - Alman Roma, (a.a) - ltalyan hücum yapmak üzere kuvvetlerini topluyorlar. Cephe- smm geçirildiğini bildir-
~\'~ nazırlığının yakın- tebliği: Tayyarelerimiz dün Jerde mühim dehişiklik yoktur. Stalingradm şimali ıniştir. 
~1 ıçre gazeteletinden düşmanın 19 uçağını dil- şarkısinde mahalli çarpışmalar devam etmektedir. --- - -

~.nın Alman aley~- şürmüştür. Dört tayyaremiz Düşmanın yaptığı bir hilcum tardedilnıiıjtir. 123 j 
t •Yatı hakkında hır Ü lerine dönmemişlerlir. A .k 7 ·ı 1 k b. apon ' . 
b.t:. b.ulunacağı bildiri· --o-- merı a mı yon u ır • • 

~~tlınde bu ncşriya- k t h ) gemJSl .Y" 
' lıtndırılması imkan- 2 v u battı uvve azır ıyor b t ld 

hkiJ aldığı bildiril- ap r Vaşington, (Londra radyosu 8.15)-Birlcşik Amerika a iri 1 
~:' bu hususta Jibe-} Rio de Jenero (a.a) - hükumeti 7 milyondan fazla bir ordu hazırlamaktadır. . Vaşingtonı (a.a) -Şim-
~ 'nıpa gazetesinin 

1
Biri 2 bin ve diğeri 4 bin Hazırlı~ yakında hitam bulacaktır. dıye kadar pasifik denizin

' ~tupa hakkındaki tonluk 2 Brezilya vapuru Vaşıngton, (a.a)-18 • 19 yaşındaki gençJerin askere de Japonların 123 vapuru 
~ bilhas a misal ı batmıştır. 4 kişi kaybulmuş· alınması hakkındaki kararname 15 güne kadar tasc:\ika batırılmış, 70 va 
q1dedilmektedir. tur. ö · · 
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.-.. JNSANLARIN 1Ömntia1J~0 Dr.Reııt Gaı~ı 
İHTİRAS ATEŞİ NE !Bir kuduz kö:-İzciler öiitlerlıdu 
ZAMAN SÖNECEK?... pek 11 kişiyi Ankaraya Aıaıa;-.~~u~ Hav• 
- 13 - y AZAN : GÖNÜL EMRE d G•d• J güneş girmiycn eve be ISlr 1 1 ıyor ar girer,, der. Bunu daima 

Sihirbaz 
biri 

çömezlerinden 
sıkılmadan: 
-- -u·--

-- Savul ka --şımızdan ya 
Nu ! diye haykırdı •• ___ ., ___ _ 

Dün akşam saat on se· Cümhuriyet bayramında lınızda tutunuı. 
kitde Bahribaba park önün· Ankarada yapılacak me· Temiz bava 
de bir büyük kuduz köpek rasimde iştirak edecek olan temizler. Bedenimize 
önüne gelene saldırmağa şehrimiz okulları izcileri ha- can verir, Verem illeti 
başlamış ve Anafartalar raretli çalışmalarına hız vasını güneş ve hava 
caddesini takiben lkiçeşmc· vermişlerdir. mıyan evlerde yapar. Sılı 
liğe kadar gitmişsede zabıta 23 Birinci teşrinde An- işinde bilgili insanlar e 
memurları tarafı.?d~.n .. gö~ü- k~rnda bulunacak olan üç rini yap!ırırken sabab 
l~rek derhal.. oldurul~~ş: bıne yakın bütün yurt izci- akşama kadar güneş 
tur. Kuduz kopek 11 kısıyı 1 .. b f · d d ·· d' - .. .. k 
ısırmış ve derhal hastan;ye erı ayram are esın e e sun ıye yuzunu ı 
kaldırılmışlardır. Köpeğin bir gös.tcri yapa.~aklardır. pencerelerini geniş aç 

Tufan ne Tanrının göz yaşlarıydı, ne de sonsuz Balçovadan geldiği söylen- lzmırden bu torene ka- - 21 -
rahmetin göklerden yağan hayat ve bereket bağışlıyan mcktedir. tılacak olan izciler milli Havasızlığa ve n 
ifadesiydi.. --~- oyunlar h:ci gösterileri ve sizliğene insan ne b• 

Tufan; yüce yezdamn, kulluğunu unutan ve kendini e• k tarbikata yapacaklardır. ne de ot ve ağaç da 
menfaatçı sihirba"?ların kuc3ğına atan insan oğullarına , lr . aza Ankaıada yapılacak olan Havasız yasayabile 
ibret verici, dofru yola götürücü ve uslandırıcırı bir Keçecilerde 1307 inci so- izci faaliyetlerinin ön ha- sanan cahiller varfl 
afeti olacaktı. kakta oturan 1 '\ yaşında zırhğına ~memur edilerek dakika nefe-s almadaıı 

Hazreti Nuh, göğsünün ~yarısını kucakhyan beyaz A'işan ve kardeşi 3 yaşında vekaletçe davet edilen lnö· sunlar o vakit havaoıll 
sakalını, heyfcan dolu se!iyle titreterek ve gözlerinden Fıkri 0 >:narlarken buldu~- nü lisesi beden terbiyesi metini anlarlar. 
tufana kardeşlik eden yaşlar boşaltarak diyordu ki: lan eskı kapsollu dolma bır öğı-etmeni ve müdür mua- - 22 -

B 
tabancayı kuı calamağa baş- vini B M Özbek .., bugün H 1 k ~ .. t 

- uyruğuna boyun eğdiğim, canımdan daha çok ı 1 d. T b Al' · · avasız ı ve g .... 
sevdiğim ve uğruna bütün varlığımı verdiğim yaratıcı :11~11~~~d1;· at:ş ~i~~ş çı~:1: \ Ankaraya.~_areket :tmiştir. (ik .ya kes~in .. ~~r h•~ 
ve yargalayıcı Tanrımın adına yemin ~deyim ki, ey kurşun kardeşi Fikriyi ağ·r 1 •• •• • getirerek oklurur yab 
kalplerini gafletin karanlıkları bürüyen halk, akıbetiniz c;urette yaralamışlar. Hayatı rKomur tevzı cutta ~a~ealı~l~ra da 
acı ve günahlarınız büyuktür. tehlikede olan Fikri basta· ı• • kuvvetını elisılbr. 

Allahın kızgınlık ve düşmanlığına hedef olmaktan neye kaldırılarak tedavi al· ISf eSI Kan91zJık zafıfbk 
çekininiz! tına alınmıştır. h ) sürücü hastalıklar g 

Sihirbazlar, sizi, dünya hırslarının kaynaştığı eğri D kt azır anıyor süründürür. 
ve eğri oldugu kadar korkunç bir yola sürükHyor- 0 Or Ve lzmire getirilmiş olan - 23 -
lar.. eczacılar kok ~ö~ürlerinin hem~n Çok ctgara ve 

Bana bakıp ibret alınız. Beni şu beyaz sakalımdan l halk ıhtıyaçlanna tahsısi içilen oca - b ,,... 
t t d [takarrür etmiştir. Resmi da- tüt gı şo aşı . 
u up: arasın a 1 irelerinln kok kömürü ih en yerlerde otu 

"Yalancı!,, Diyorlar, aldırmıyorum. f • d ı Yatak odanızda c•"' 
1 · M ı k t h ·t ı tıyacı tamamen temin e i · 6b 

"Dolandırıcı!,, Diyorlar, lald rmıyorum.. zmır em e e aş a- · · E · · · b h '.lnesi eczacısı B. Atıf Ma- miş bulunmaktadır. meymız. vınızın • 
"Cahil halkı aldatıcı!,, Diyorlar .. Ben yine aldırmı- nisa memleket hastahanesi/t Vali B. Sabri Ön~y bu· nı daima havalandı 

yorum.. eczacılığına tavin edilmiş- gün halka tevzi edilecek - SONU VA!'/ 
Hakikat güneşinin bir gün gelip doğacagı-na inan- t 1 1350 k ~ lir. o an ton ömür mev· 

dığım kadar, ilahi tufanın bu münafık sihirbazları bo- Aydın memleket hasta- , z_uile meşgul olacak ve tevzi Bayram 
ğaca , ına da iman ediyorum. htın esi dahiliye mütehassısı 1 hstesi üzerinde çalışacaktır. • . 

Geliniz, bu günahkarlara uymaymız! .. 11 t • d 
Dinleyiciler içinde hünğür hüngür ağlıyanlar vardı B. Myhsi!1 Er~ü~en bir de-, San'at okul- ıçın e 

,·ece terfı etmışbr. :....1ı,ı. 
amma, katı gönüllü ve ihtiras dolu bakışlı kalabalık Ddnizli memleket has-ı ) d Bayram çok 5 .. 
bu heyecanlı sözlere gerek< n önemi vermiyordu. ta hanesi göz mütehassışı arın 8 eli geçti. Halkımıs 

Nitekim ortalığı yaran bir sihirbaz çömezi: B. Muhittin Sügür Konya 1 San'kt okullarına para- yerlerinde, gaziD 
- Savul karşımızdan ya Nuh!. merkez hastahanesi göz sız alınacak talebelerin ad· mesire yerlerinde 
Diy~ _haykır~ı.. ıııütehassıslığına tayin olun- 1 ları belli olmuştur. Liste çirmişlerdir. Kiilt.. ; t 

Ve ılave ettı : muştur. f yakında ilan edilecektir. ramda her gün ve b 
- Yalanlarından bıktık artık! Bizi aldatt ğın yeti- - büyük her grulariYıe 

şir! Allahın belası, her h~!d~ senin bu boş lakırdtlarm- Facialar faciası ehirliz çiçek boşanmiş~ 
dan daha çok zararlı degıldır. • ....llK': 

Eğer Nuh.un. yakınlarından Carcis olmasaydı, bu filmini bütün Jzmir halkı li\JNÜN ŞAi{~ 
koca sakallı ıhtıyar yumrukların ve tekmeler-in .altında h J ------ •/.~ 
can verebilirdi. eyecan a seyrediyor? YILDIRIM _sO~ ~ 
______________ -__ S_O_N_U __ V_A_R __ -_ Bayramın birinci gilnünden itibaren Asri sinemada - Metresı 2 • 
•• ~ ~ ~. lı4 >ı ~ x .>< >< .. >4 .>< ~ ~ • x ~. ~ >< >: ~ ~ ~ .. •• >< gösterilmekte olan facia ve ibret verici zehirli çiçek yorsunuz amma, 
x Amerıka Bırleşık hukümetlen reısı Ruzvelt, dun- x fı"lm"ın· tmek ·ç· b"'t'" b ı ı b A .. 20 yazılı! Jj x k ı seyre ı ın u un ayan ar ve ar ay srı ·• ~ 

yanın en büyük :artisti Mic ey Rooney x sinemaya ak 0 etmektedirler. - Ôyle aaıııı•. 
x olduğunu seylenıiştir x Emsaline ender tesadüf edilen bu şah eser filmi gazaya gireli yi,... 
x • Edisonun gençliği - Bahar çiçekleri ve x görmiyenlere mutlak bu müstesna filmi kaçırmamalarını geçti_... ,,J 

. x Lakongayı yaratan uanatkar x tavsiye ederiz. Ayrıca biri ~ i harp filmi ve diğeri de SÜPÜRGE SO 
~Andi Hardi ve katibesi x Amerikan filmi olarak 2 film gösterilmektedir. YERiNE"" 

x x D v • f • x - Zozo o ~· 
x Şahesinde uçarı aşık-Haylaz mektepli ve iyi x x ogan Sıgor a 8DOnım x leşti ki kocası ''~ili 
x kalpli genç rollerinde bütün kudretiyle x x • k t• Sermaues·ı· T L SOO ooox lince süpürge s0fPY~ 
x bunun hakikat oldul unu ispat etmiştir x xşır e ı 1 1 1 ' x ğil elektirlk 
x ELHAMRADA Y A R 1 N x x iDARE NERKEZI: ISTANBUL x tehdit ediyorf ... ~~ 
= itibaron bu hJkikati siz de tasd~.ı~~·~::t:~ : ~ ızmir ve Haval~i umumi acantalıiı : ~ç G~:!0:.-
x B~gün 1.15- ,.1,-5, 5-7. ıs v~ 9.15 x x HAKi EROL x altın saatiJDİ 
x seanslannda Türkçe Sözlü x x x ve bir kilo pir1°ç 
x ALKAZAR M h b • x Birinci Kordon No. 106 Telefon: 3520 x Öt JCiJeriO 
-x U are esı x x Hayat - Yangın - Nakliyat - Kaza sigortalannızı x ,~.. e .,., 

ııııı :ıe ıııe M :ııı M M >< ;ı4 ~ ~ >4 ~ >« :ıe :ııt :ııe :ııe )C ~ :.ı >4 :ıc ~x j x en müsait şartlarla ve süratle yapar x yetı yok 8.ırıt~ 
·-...,,-4'!;;:~~--~---~---~-- - . aı~~_..., • .,...,,.,.,..~,,...a~+&P mub•kJr~ JI 
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xuxxxxxxxxxxxxn>yxxxxxl Stalingra .RA Izmi~ f t r h\#ından: 
Bu uıı eevı e,.-,idd e 

tJ 
Bu fıl r :.ı 

Jl.- ı\mde im n R , l.ıt l n ı u A ar sında kanı. :::.3 " ıaar - ı layclı rom j e ~i' 
- • N .. yapılmakta olan Stalingrad gıt de öğle venıeğı için 

S I 

Nu 
119 

(16)Yaıan: SIRRI SA Ll h · · k" d Ç • · b' b' l _ şe rının es ı a ı orıçın- ıraz ıra a . 
KOCA FİLOZOFA HA- dir. Bu ad Rus ihtilalinden - Fakat babacığım pa· 730 
YAT DERSi VEREN MiNi sonra Staline izafeten kon- ra nerede? 

MiNi BiR YAVRU.... muştur. - Aptal para ile bira 731 
- r. - Slalingrad cenup Avru- almak zor deği asıl iş onu 

Bu defa gözlerinde .zekii pa Rusyasınm çok önemli parasız elde etmektir. 732 
kıvılcımları parhyan bu ola- bir şehridir. Volga nehri- Çocul:: cevap vermeden 
i'an üstü çocuk, biraz kıza- nin sağ kıyısında bulunan çikar. Bir müddet sonra 733 
tarak, bozararak tiiyleri bu şehir ou yedinci asırla- masa üzerine tekrar boş 

:Uçmuş caketime ve ütüsüz rın ön Don kazaklarının şis<Jyi bırakır. Babası : 

Pantalonuma baka ak de· müstahdem bir mevkii idi. - Peki bira nerede di- 734 
di ki: O lar.ihlerden sonra Sta- ye sorunca çocuk. 

- Babam da bana, her lingrad yava~ zavaş bir ti- - Birayı ne yapacak-
tarnan ıı.ın 11 kadar caret merk zi olmağa baş- sın? bira olduğu zaman iç- 735 
Çok bil · h · k ladı ve on dokuzuncu asır· mek zor değil asıl onu ol-

gın ve erşeyı o ·u· d d ~ · kt' d' 
lll b an sonra önemini bUsbü- ma ıgı zaman ıçme · ır ı· 7

36 .. uş üyük bir adam oldu- tün arttırdı. ye cevap verir. 

:~nuzu söyJediği halde zen- StaHngrad şehrinin 388 ----o---
737 dın olma.tnım:za şuşıyorum bin nufusu vardır. Bun- N J 

a... ı apo yon ve f arın bir kısmı tatar ve 738 
şle bu zeki çocuğun k 1 kt o -f 68 000 k k J k 

L ~ , a mı U'. uU nu USU • aça çı 1 
~tn hakikaten şaşırtan so- den fazlası !;OD kırk yıl • •• 739 
tusu karşısinda bir hayli içind~ toplanmıshr. imparator olmak ve 
b bundan başka Napolyon 
llcQladığımı itiraf etmek Bu şehrin önemi demir- btılunmak . b'' .. k 740 

~oru d ınsana uyu 
D ayım. . . yolları fabrikaları ticar~t maceralara atılan bir ada-

'Kocaman bır edebıyat merkezi oluşu ve ziraj bir h t ı t B 1 b 
"c felsefe hocasın bu mini t' t 'd' b l mı a ır a ır. unun a e- 741 
t:tl' • ıcare geçt 1 n unuşun- raber Napolyon Rus .sefe-

1111 çocuğun sorduğu ter- dandır. Bundan başka Ha- rini müteakip şimali Fran-
lttici sual, kafamda \ c ru- zar denizi ve kara yolları- sada münzeviyane bir hayat 742 
t~ın_da bir den bire büyük nın. yak~nlığı ~~nde~ Rus- yaşarken kahramanca ma-
lt ~nkıJnp yarattı. ya ıçlermeen gonderılccek ceralara atılacağı yerde 

743 hq Qu sorusu~la, b.u 5o~uk o~~n- K~fkas petr?Jlerine doğuracağı tehlikelere rağ
tıa demek ıstemıştı kı: buyuk bır kısmı Staliograd- men kaçakçılığa teşebbüs 
- Camide vaz~den ho- da yığılmaktadır. ı obel etmiş, fakat imparator ol- 744 

~•r, din ve ahlak hakkın- şirketinin tesis ettiği pet- malda beraber ka~akç lar 
d- verdikleri nasihatlarla, rol depoları bu arada söy· kralı olamamış, çünkü bir 
a~l hayatlanm uygun yü- lenmeğ~ değer.. . torba yulafı Collert g •mrü- 745 

~temedikleri zam:ın ne ka- Stalıngrad aynı zaman- ğünden kaçırmağa çalışir
dlr müşkü) bir muvaffak da büyük bir sanayi mer· ken muhefızlar tarafından 
~~llıanın, büyücek bir mev- kezi~ir de .. Demir ve çelik yakalanmış ve mahkemeye 746 
~ı sahibi olmanın, şu za- fabrıkalaıı vardır. Rusya- götürülmüş, hakim büyük 
~'llda insanlan en zorlu nın en çok traktör ve zi- lakapların yükünü sırtında 747 
~e ıahm muammaları ça- raat al~ti y~pan fabrikaları taşıyamıyacak kadar ikbal 
b\lcak halleden zengin ol- bu ehırdedır. Burada yıl- ve itibardan düşmüş bu 
~tıaın yollannı öğrenen da elli ~i traktör ~apıl~r·: "majeste,, ye müsamahaltiir 748 
~~ferans~ı ve öğr~t~en- Aşagı .Don b.olgesı.nın davranarak kendisine on 
iç- n de hıç olmazsa ıhtıyaç en kuvvetlı elcktnk dagıt- gün hnpi. cezası vermi~. 

uhnmmen 

2 Hll ı kaı, ntin rıı. tnulıtle yol 1761 
ada 6 parsel 141 metre m. numarn· 
sız arsa. 
2 inci Karantina m. muhde yol 1771 
ada 8 parsel 249.SO m2. No.sız arsa. 
Köprü m. tenezzüh sokak 824 ada 4 
parsel 9 J .SO m2. numarasız arsa 
Köprii m. Eminbey sokak 824 ada 1 
parsel 64.75 m2. numara ız arsa 
ikinci karantina kurudere kenarı 1774 
ada 17 parsel 129.75 metre m. nu-
marasız arsa 
hinci karantina kurudere kenarı 1774 
ada 16 parsel 143.25 (IlCtre murabbaı 
numarasız arsa 
ikinci karantina kuı-u dere kenarı 
1774 ada 21 parsel 226 m trc mu
rabbaı numarasız arsa. 

Köprü ın. sa kızlı ve de1·c sokak 828 
ada 1 parsel 104 m2. No.sız arsa 
ikinci karantina muhdes yol 1016 ada 
1 parsel l ?8.75 m2. No sız :ır a 
ikinci karantina Atalık kurudere 762 
ada 3 parsel ] 50 m2. No. sız arsa 
ikinci karantina Selimiye-Aralık 762 
ada 1 parsel 189 ın2. No.sız arsa 
2 inci karantina mektep ve İstikbal 
77 5 ada 14 parsel 176 metre murab
baı numarasız arsa 
Buca yukan m. Zafer cad.156.50 m2. 
50 taj No.lu kahvehane 
ikinci karantina m. muhdes y~I 1773 
ada 9 parsel 152 metre murabbaı 
numarasız arsa 
2 inci karantina veyse! okak 1743 
ada 4 parsel 155 m2. umarasız arsa 
2 inci karantina m. muhdes vol 1773 
ada 10 parst:.I 147 50 ·metre. numıb
baı arsa 
ikinci karantina m. kurudere 1761 
ada 5 parsel 165.75 metre murabbat 
numarasız arsa 
ikinci karantina muhdes yol 742 ada 
4 parsel 219 m2. numarasız arsa 

ikinci karantina mısırlı cad. 785 ad<l 
6 parsel 18,75 m2. 369 eski numaralı 
arı>a 

ikinci karantin~ iınıniye • Mektep 
okak 774 tda 2 par el 22 l metre 
nnmaı· ı7. arsa 

Lira 
ıs 

t:t yüzdüklerini göste· ma merkezi bu şehirdir... - • o-- -

~d r. ır varlıkları bulunma- Bu fabrikalar ~u kuvvetin- JabiiUBİ blrCI Yukarıda evsafı yazılı 20 parça enı .. ·alin peşin para 
den faydalanılarak yapıl- ile mülkiyetleri 7-10-942 tarihinden itibaren J6 gün 

~ \1ar- mıştır. Stalingradda daha Türk ırkından olmıyan- müddetle artırmaya konulmustur. 

iLAN
.,..,......, bir çok endüstri tesisatı !ardan tabiiyetimize alınan- 23-10-942 'tarihine müsadif Cuma 

vardır. lann 20 liralık tabiiyet te ihaleleri ayn ayrı yapılacaktır .. 

b • A ıJ Bu şehir. Astrakana bir harcı verme~eler. dal.ıi nü- Taliplerin muhammen bedelleri iizerinden yüzde 7,S 
·~ ç an demiryolu ite ba·hdır ve fus tezkere~n verılmesı, ver- teminat akçesini müzayede başlam dan evvel yatırarak 

t AR Ce R ıb. t' miyenler hakkında kanun 

GE B · oup usyas mn ır ıca- . . yevmi mezkiirda milli emlak ruüdürlüiUnde müteşekkil 
t k ·d· A ~ V 1 yoluyla hareket cdılmesı salış ko~isyonuna müraraatlnrı. 5842 &1 re mer ezı ır. şagı o - . . . . . 

b ltlNCI ICQRDONDA ganın bir kısım toprakları alakadarlara bıldırılmıştır. 
~ızv RI ACEN ==- • • >il ::< )< :< )( x x x x x x ~ ~ ~ ı:ı< ~ ı:ı< >< :ıc >C :.: :ıc .. 
't~ OLLA • 937 de St lingrad bölgesi· bulmu tur. Bunun 71.163 x Gösterilen ragbet ve umumi arzu üzerine x 

1 iTTiSALiNDE 92 ne katılmış, bu suretle kilometre karelik yerinde x Türkçe sözlü-Türkçe, Arapça şarkılı musikili 
NO.lı BiNANIN arazisi 215.42 l kilometreyi kalmuklar oturur. x FATMA Rüştiiniin şaheseri 
Ost KATINDA 

~~terilerimizden görmüş x - - J MUHTEŞEM 
'"tuınuz rağbet üzerine x•••mll!ll~!'I!~~~ ,frc bayram mün~eb~- ~YEN 1 DE PROGRAM 
\l~ .. lstanbulda~. getirmış TÜRKÇE SÖZLÜ 
~uz en yuksek ar- x 

'"tle bir kat d~ba ba~ı- ~ Lorel-Hardi (Mektepte) 
Si:, salonu teıyın ed.ıl: Türhçe Sözlü 

~ · Bayram gecclennı ~ ( ÇEKECEKSiN 
'):teli ve hoş geçirmek ~ CEZAN 

iller bir kere banmızı Seanslar! 9 -12 -2.45 -6.30 da 
etıııelerini bekleriz.. Jt ----

Mödüriyet 

x 1 -YIKILAN YUVA filmi : 
Italyanca Sözlü • x 

Margareta Carosio - Calliano Masının yarattığı x 

: ~ 2-0P ARA YILDIZI ile ~ 
: ~Tavvare Sinemasında TfJ4~·! 
x x Daha bir kaç glin devaru edecektir 
x x Mntinelcr: Yıkılan Yuva: 2,.16 - 5.4> 
x x Opera Yıldız~ : 4.20-7.50 

x Cumartesi-Pazar günleri 12.50 de başlar 
MMtı;<M~~MM.CMMlCMM MlılM M 

:x. 



SAHiFE 4 ~ - HALKJN SESi - --·-------
~ 

J 5 fikteşrin 19~2 

t:ıalk~~ Se~i - -• ~,Ekmett ka.vg~sı ~~ ı 
HAKKIN SESlDlP ınsanıarı 1 ıhtırası 

..... 

RADYO u TELGRAF HABERLERi 
--- - - 1 • 

Çöp kamyonu 1efrıkamız hakkında: İstanbulda ı Ticaret gemi=Karad·enizde 
k ıı Z. Işık!ı imzasını taşıyan I • d Al d I it mu yo sa eski ve değer bilir bir oku Havacılık 1 erın e telsiz ıan 81 za 1 

k ·? yucumuzdun bizi menmtın B t · t tazglbları e spres mı. •• ·ve minnettar bırakan bir ayramı esısa 1 
Karşıyakanııı Salihpa~a 1 mektup aldık. Bu mektubu, Istanbul - Yeşllköydeki Ankara - Ticaret gc· ·- --o-- -

e Mithatpaşa caddelerine olduğu gibi ve öz gönülden Nuri Demirağ tayyare ala- milerinde alıcı lverici telsiz Kudüs radyosuna gör"-
ıŞliyen çöp kamyonları hal- teşekkürlerimizi katarken, pmda dün bir havaeılık tesisatı vücuda getirilmesi- ' lnktisadi harp nazırı bati 
un çöp tenekelerini çıkar- mektuplarında vadettikleri bayramı yapılmıştır. Bayra-; ne büg:ünk~ haArp vaziyeti 1 Alman denizaltı tezgahlart• 
;nası~a meydan ver~nem~k veçhile, matbaamızı teşrif m t? ke_sif. bir kalab~lık t~ba 

1 
do!ayısıyle ım~an bulun~a- 1 nın makineleri ve işçil~r~1: 

;ıurebylc ekspresvara gelıp etmelerini dilerz: kası ıştırak etmış, Turk dıgmdan gemılerde halen le Ru•yaya nakledilciğı01 

ıeçtiklerini, bu yüyden çöp B. Sırrı Sanlı'ya: işçisinin eliyle yapilan tay- 1 mevcut bulunae ş-:rareli ve bunların Karadenize iO' 
enekelerile arkasında!J ko· Muhterem gazetenizde yarelerle uçulmuştur. . 1 telsiz postalarının 1943 dirilecek denizaltılarının ill' 
ıanların garip bir manzara tdrika edilen (Ekmek kav-\ Tayyare yapıcıl k tahnı- sonuna kadar kullanılması- şası ile meşgel oldukları01 

teşkil ettiklerini öğrendik. gası) ile Gönül Emrenin l ıerindc muvaffak olmuş yük 

1

1 na izin verilmesi Vekiller söylemiştir. 
işi o semtte oturan bir ar· heyecanla okuduğum (İhti- ~sek mühendis, üniversite ve Heyetinde kararlaştı. ' --•--
kadaştan sorduk. o da te~ ras ateşi ne zaman "'söne- · Jise talebeleri 12 tayyarelik ----- A. nkaradaı~ 
yit ve şunu da ilave etti: cek?) romanı cidden şalı 1 

bir filo halinde uçuşlar yap Tren kazası ... , 
- Zaten haftada iki eserdir. f mtşlar, akropatik uçuşlar M J 

kere bir resmi geçit yapan Bir okuyucuya böyle mukem I paraşütle atlamalar bilhassa lstanbul - Yarımcada 8Ç ar 
bu kamyonu idare e~~?lere ı m;l eserler sunduğunuzdan '. nazarı dikkati çekmiş ve iki marşandis treni çarpış- Ankara - iki maç y•f 
"biraz yavaş,, dendıgı za- dola yı zatialinize arzi teşek alkışlanmıştır. miştır. 12 vagon parçalan-' mak üzere Ankaraya fg,I' 
man hiddetlenirler ve sü- kür eder sizi ve sayın mu- 1 Ayrıca hal.tan isteyen mış veya ehemmiyetli sn- miş olan Galatasaray ti' 
ratlerini artırırlar. Bu su- harririniz Gönül Emreyi 100 kisi de uçulmuştuı. rette hasara uğramıştır. kımı dün ilk macını 19 fAt 
retle bir çok evlerde çöp tebrik ederim muhterem 1 ---"--- ·- Ankara ekspresi, Give yıs stad nda Demirsıpor ~ 
tenekeleri günlerce kalır .. efendim. z. Işıklı I CenubAı !le Doğan çayı arasındaki kımı ile yapmış ve 3 .. 
Taaffün yapar, sivrisinek- EK: ı bır kısım hattı seller seller berabere kalmıshr. 
leri üretir. Bunu belediye Yakında matbaan zı ziya- Af •k b~stığmdan Haydarpaşaya Bugün geneler birlijİY~ 
müdürüne söyledim. Vadet- ret edece2im. z. ı. l rı a 9 saat gecikme ile varabil- karşılaşan Galatasaray 1 , 
ti, fakat semeresi görül- j Başvekili miştir. ma&-lup olmuşlardır. of 

me~~~lnız nezafetle değil, Mesleki ve tezginı f Londra (a.a) ~ Cenubi B v dxxx-. • ;i;:ı::~:=~Dt~:m 4 ,~t;:, 
umumi sı.hhatle. de ilgili resim ders saatleri Afrika ittihadı .~aşvekili Ug ay iŞi saraylılardan !~usa ab" 
olan bu rıcayı bız de be· mareşal Smuts dun gece Ankara - Anka.ıa vali- ve Faruku oyundan çık,r 
lediyc reisimizden tekrar- --- 0 - -- , Londraya geldikten. 114. s~- ·sinin reisliğinde lviliyet ve mıştır. 
hyoruz. Çünkü: Mesleki ve tezyin! deı s a: sonra barp kabmesının belediye reisi muavini ile iki macta da stad~ 

Halkın Sesi saatleri kız enstitüleriyle bır toplantısında hazır bu- ' Ankara kazalanndan çağrı çok kalabalık idi. 9\),,e11 
Akşam kız sanat okvlla- ı lunnıuştur. lan ı,aymaka~lar ve. ?1üte- limiz bay Şükrü S~raÇ~Jtl 

HAKKIN SESiDİR rında göster.ilmekte olan - - • - - hassıslar bugday ışınden iki maçı da takıp etrSJlf 
• nıeslck~ ve ~tezyin resim: frak a~ı~ıyau ~üt~hassıs çiftçil~~ erdir. ./ 

Beraet ettıler derslerı ameli derslerden I vııayet çıftçııer odası reısı 
sayıldığından sesim deı si Başvekili ve az~ıarı b.a~ra~ ~ıması- Vali ve ka1' 

- --- öğretmenlerine de almakta 1 
. na ragmen ıkı gundur top• ~ 

On gün evvel 9 Eylfıl- olduklon maaş veya üc· ı Lon.~ra (a:a) -. Irak !anarak vilayetin buğday makam)at 
k başvekılı N vrı Saıt paşa · t'h 1 · t'h1 k · t' vapurundan 2 tane can ur- retierle başka resim öğret- . .. ~~ 1 ~a ve ~s .~ a vazıze ı 

t 1 • l ıs ve · b 1 d w t kd' :ı bayramı geçırmek uzere uzerınde goruşmelerdc: bu- -.- -" aran ye eR ı ça ınm . menı u unma ıgı a ırae K h' I . . I k _ı; r 

l 1 k Deniz yolları h ft d 28 28 a ıreye ge mıştır. ra lunmuşlardır. Dahiliye vekilliği ,_..ti' 
suç u o ara a a a saate ve sa- b kT b - - .. w l .. b r 
Od.acıs Ali ve kamarot Ab- tt . . ·13 .. aşve ı ı ugun og e yeme- .1 kaymakamlar arasın y1( 

a en sonras ı ıçın ı ve uc- w • • A 'k b .. ··k 1 • • • ı 
. k d'I gını merı an uyu e çı· 339 d v 1 nıdeu bazı değişlık er '..il' 

dülhadi adlıyeye sev e 1 
- ret verilmek suretiyle haf- si M. Kirk ile birlikte ye- OgUm U makt d K .. -e .,.J:ı · ı d' y ı d d a ır. ararn- e'Y 

mış er ı. apı an uruşma ta a 44 saate kadar ders ıniştir Ve bunlarla 11118 · · .. k k t ·1c1·k •" 
neticesinde hu ~ırsızl~k ha- verilebileceği Maarif Ve- 1 . --o-- • :~;ti~~ se a 

1 
a 

~isesi.nd~· ~iç b~~ .sunı tak- killiğince kararlaş:ırıımıştır. ! ç· ı·ı h.. IBUB 'tibl alanlar -·--o---
sarlerı goruımedıgındcn be- --- o- ın ı er ucu- !.,; 
raet etmişlerdir. • t• lzmir Yabancı askerlik Dünkü JP"" .............................. ilaç yerine m~ geç 1 Şubesi başkanlığından: 

B h Ç k ( ) B ak 339 dugvumlu ve bu do- yanp asma ane- Al kt t F t un ıng, a.a - u - _J, 1 

sanca a o uran a - d.l ç· hl' - · gw umlularla muameleye tibi . a)at ,'"-.1. . t d' d' ··t şam neşre ı en ın te ıgı: Dü A afart ı:-~ 

de Al.I uıvı·nı·n ma, ı aç yerme en ır ıyo ç· l . (Gümrük sınıfından olanlar n n .:ı. JıV . d. w. d t d . d·ı k ın ler Çekıang cephe- d . d 254 ret-~ 
ıç ıgın en e 'llVI e ı me . d T . V . . 16-10-942 perşembe günü) eı.ın e - numk• ..... 

ESiN E 
.. h t k ld 1 sın e ancı ve uyının ce- t 1 - dilk ...- e" J AZLIK BAHÇ uzere as aneye a ırı - nubunda hücuma geçmiş- jandar sınıfından olanlar ecı sanın y.Ja J 

lerdı'r. (16-10-1942) cuma günü, lkiçsşmelikt.e 420ık~~ı.J 111 

SAN TKAR NUREODJN • d .,,...-

1 • •• • k 
6 

Ç J kimya ve sakat sınıfından en yangın ç "~' 
GENÇ VE A RKAD ŞL '· zmır mUZI 00 UV8 olanlar t9-tt>-942 pazartesi derhal ıi>ndürülıuut•--

• au ı< ş M • yuvasıı ~ahve çürüdü ~::u· ':i::i.,:~m•:e ••;!';~ l'b8t'--1 -Ec"z-ıP'-
Dörtte gelen (T. C. M.F. V.tinin res- lnhisarlear idaresi bugün müslimleriu 20-10-942 sah U V ı~1' 

K d . 3 d mi ruhsatiyesini haizdir .. ) de bayilere ucuz kahve ve günü hazırlıklarını ikmal iSMi S ..... ~ ome ı per e l . . . d d 1.,v~)J 
YENi GELEN ÇİNLİEER ıncı teşrm e erslere çay teziine devam etmiştir. ederek saat 9 da şubede Sıhhat Ke~=d~ 

Yung Tiryosu başlanmıştır. ~e~ ~ürlü saz Uzun müddet gümrük an- mevcut bulunmaları, gelmi- Asri Tllrkr:-,__... 
SOLİST LEYLA ve ses dcrs lcrı ı çın talebe ba Jarında 28 bin çuval yenler hakkında bakaya Ali Hayrettin ~~ 

19 da müzik, 20,5 ta kaydolunur. kahveden 600 çuval tama- muamelesi yapılacağı ilin Tilkilik ~ 
varyeteler başlıyacaktır. 1 3 üncü Beyler S. No.28 men çümüştür.: olunur. Krantiaa Kar 

Milli pİyaD.20 biletlerini:---· Merkezi -


